ALGEMENE KAMER

ZAAK NV MEDIALAAN, NV SBS BELGIUM EN
NV VLAAMSE RADIO- EN
TELEVISIEOMROEPORGANISATIE
t. NV RIGHT BRAIN INTERFACE
(dossier nr. 2014/133)

BESLISSING
nr. 2014/038
17 september 2014

MEDIALAAN, SBS BELGIUM EN VRT t. RIGHT BRAIN INTERFACE

In de zaak van NV Medialaan, NV SBS Belgium en NV Vlaamse
Radio- en Televisieomroeporganisatie tegen NV Right Brain
Interface,
De Vlaamse Regulator voor de Media (algemene kamer), samengesteld
uit:

en

Dhr
Dhr
Dhr
Mevr
Mevr

P. SOURBRON, voorzitter,
C. ADAMS, ondervoorzitter,
R. LANNOO,
P. VALCKE,
K. VAN DER PERRE, leden,

Dhr

D. PEEREMAN, griffier,

1. Gelet op beslissing nr. 2014/024 van 26 mei 2014 van de Vlaamse
Regulator voor de Media (hierna: VRM), waarin de algemene kamer
beslist:
“1. Prof. dr. Ir. Erik Dejonghe, […], wordt aangesteld als deskundige
voor het verstrekken van de technische toelichting zoals hierboven
geformuleerd.
2. De deskundige bezorgt uiterlijk op 15 september 2014 per
aangetekende brief een voorlopig verslag aan de algemene kamer van
de VRM en de partijen.
Binnen een termijn van tien dagen na ontvangst van het voorlopig
verslag kunnen de partijen hun opmerkingen met een aangetekend
schrijven aan de deskundige meedelen.
De deskundige zal uiterlijk op 15 oktober 2014 per aangetekende brief
een eindverslag bezorgen aan de algemene kamer van de VRM en de
partijen.
Na neerlegging van het eindverslag zullen de partijen en de deskundige
door de algemene kamer van de VRM worden opgeroepen voor een
nieuwe hoorzitting.”;
2. Gelet op het voorlopig verslag van de deskundige dat op 10 september
2014 per aangetekende brief en per e-mail aan de algemene kamer van de
VRM en de partijen is bezorgd;
3. Gezien de e-mail van 15 september 2014 waarin NV Right Brain
Interface vraagt om de termijn waarbinnen de partijen hun opmerkingen bij
het voorlopig verslag van de deskundige kunnen meedelen te verlengen tot
en met 10 oktober 2014;
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4. Aangezien de afhandeling van de zaak niet onnodig wordt vertraagd
door de gevraagde termijnverlenging, kan op het verzoek van NV Right
Brain Interface worden ingegaan.

BESLISSING
De termijnen bepaald in beslissing nr. 2014/024 van 26 mei 2014 van de
VRM worden als volgt aangepast:
−

De partijen kunnen tot en met 10 oktober 2014 hun opmerkingen bij het
voorlopig verslag met een aangetekend schrijven aan de deskundige
meedelen.

−

De deskundige zal uiterlijk op 31 oktober 2014 per aangetekende brief
een eindverslag bezorgen aan de algemene kamer van de VRM en de
partijen.

Brussel, 17 september 2014.

D. PEEREMAN
griffier

P. SOURBRON
voorzitter

